Nieuwsgierig
Onze onvolprezen PZC had op 23 april van dit jaar een zeer
interessante zaterdagbijlage. Onder de kop ”De dammen
jubileren” werd door verschillende auteurs iets verteld over de
Veersegatdam, waardoor het Veerse meer ontstond, de Brouwersdam waaruit het Grevelingenmeer ontstond (het grootste zoutwatermeer van Europa), de Haringvlietdam waardoor het Haringvliet van de Noordzee werd afgesloten, de Oosterscheldekering,
waardoor afsluiting mogelijk is van de Noordzee met de
Oosterschelde en de Oesterdam, waardoor bij Bergen op Zoom het
Zoommeer ontstond.
Nu kan ik nogal eens nieuwsgierig zijn dus heb ik met behulp van internet m’n kennis over de deltawerken wat opgekrikt. Waar een bijlage van de PZC al niet goed voor is!! Vooral de in de artikelen niet
genoemde, Grevelingendam had m’n belangstelling. Dat heeft als reden dat we regelmatig naar familie in
het zuiden van Zuid Holland rijden. We nemen dan de Zeelandbrug, gaan bij Zierikzee rechtsaf en rijden
via de N59. Even voorbij Bruinisse begint dan gelukkig de Grevelingendam (zonder die dam is het toch 6
km zwemmen). De dam was klaar in 1965, dus 6 jaar eerder dan de Brouwersdam. Vermeldenswaard is
het belang van de Grevelingendam bij de aanleg van Brouwersdam, Haringvlietdam en de
Oosterscheldekering. Zonder die dam was het nl veel moeilijker geweest om die drie dammen te bouwen
omdat er dan extra stroming zou ontstaan doordat het water van het Grevelingenmeer zou proberen naar
zee te stromen via het Haringvliet en/of de Oosterschelde.
Soms stoppen we halverwege de dam voor een kopje koffie. Als je de auto uitstapt en je kijkt wat rond
dan zie je een hele boel vreemde dingen op het water drijven. Dan heb ik het weer; die nieuwsgierigheid!! Wat is dat nou weer? Wat zijn dat voor dingen en waar is het voor? Soms is het lastig als je
zo nieuwsgierig bent. Je kunt alles opzoeken op je computer, maar ja. Dat ding staat wel boven op het
kleine slaapkamertje en dat is niet altijd even gezellig!!!
En zo dook ik in de geschiedenis van de MZI’s, de “mosselzaadinvanginstallatie”, want dat is wat er drijft op meerdere plaatsen in
de Oosterschelde. In de “pauze” van m’n MZI studie zat ik ‘s
middags samen met m’n vrouw in de tuin aan de koffie toen
kleindochter plotseling aan kwam waaien. (Weer een tussenuur van
school zeker)!! Ik zat net nog even in de bijlagen van de PZC te
neuzen. ”Wat ben je aan het lezen opa?.” “Opa is nieuwsgierig naar het deltaplan en waar de mosseltjes
vandaan komen” zei m’n vrouw. ”Hij zit al uren op internet te koekeloeren”. “Zie het maar als leergierig
oma“ zei onze kleindochter. ”Dat klinkt wat leuker”
Zo’n positieve reactie vraagt natuurlijk om een beloning. Dus voordat ik erg in had beloofde ik: “wij gaan
met z’n tweetjes nog wel eens mosselen eten” en nam een hap van m’n stukje cake bij de koffie. “Met
z’n tweetjes? Waar heb ik dat aan verdiend dan?” Ik probeerde het snel uit te leggen maar vergat de hap
cake en verslikte me grandioos. Ze keek wat bezorgd toen ze me een paar flinke klappen op de rug gaf.
”Gaat het weer een beetje? Ik moet weer naar school. Ik hoor het nog wel eens. Doei”. En weg was ze
weer.
Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig wat ik verder nog te weten ben gekomen van de MZI? In 2008 is er een
convenant gesloten tussen de minister van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de mosselsector
en de milieuorganisaties. De bedoeling is om de bodemvisserij in de Waddenzee zoveel mogelijk te
beperken. In het kort komt het er op neer dat de MZI methode een alternatief is voor de bodemvisserij op
mosselzaad in de Waddenzee. In het voorjaar komen miljoenen mossellarven vrij en die zwemmen in de
kustgebieden en zeearmen rond. De bedoeling is om dit broed d.m.v een drijvende constructie ( MZI ) op
te vangen voordat ze door hun eigen gewicht naar de bodem zakken en zich daar vasthechten. Als het

broed ongeveer 2 cm groot is, we spreken van mosselzaad, wordt het geoogst en op de mosselpercelen
uitgezaaid. Na twee á drie jaar zijn de mosselen geschikt voor consumptie.
Zolang kon onze kleindochter niet wachten. Na een paar dagen kwam ze er al op
terug. ”Waarom met z’n tweetjes opa? Ik snap het nog steeds niet”. “Dat vertel ik
je wel tijdens het mosselen eten“. Slimme opmerking, dacht ik nog. “Nou, als je
dan eerst je mond maar leeg eet voordat je gaat vertellen. Anders kom ik nog niks
te weten”!
Dat was even slikken.Ja, ja, ze zeggen wat ze denken tegenwoordig. Misschien
moeten we toch maar met de hele familie mosselen gaan eten?? Zeker aan te
bevelen. Eet smakelijk.
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